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Expediente

HSA assina contrato com 
Ministério da Saúde para reformas

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico 
Bessa Almeida, assinou contrato com o Mi-

nistério da Saúde que garantirá o repasse de R$ 
4.996.899,90 para obras de reformas em diferen-
tes setores. No primeiro semestre de 2018, o HSA 
fará a apresentação dos projetos para avaliação da 
Caixa Econômica Federal e o começo das obras.

Os recursos foram viabilizados atra-
vés de deputados da região, encabeça-
dos pelo deputado federal, Cajar Nardes. 

Pelo projeto serão feitas reformas na área da Ma-
ternidade, Pediatria, Internação Adulta, Centro de 
Material e Esterilização e telhados das edifi cações.

De acordo com o provedor, em 2018 estão previstos 
muitos investimentos para o Hospital Santo Ângelo. 

“Estaremos melhorando a estrutura física do 
hospital, garantindo mais comodidade de nos-
sos pacientes e funcionários dentro de moder-
nos padrões arquitetônicos hospitalares”, frisa.

Na foto,  o provedor Odorico Bessa Almeida, e André 
Marques,  assessor do deputado federal, Cajar  Nardes.

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odo-
rico Bessa Almeida, assim como o dire-
tor administrativo, Marcelo Borges, e o dire-
tor técnico, Loi Roque Biacchi, falaram sobre a 
situação da Instituição de Saúde na imprensa local. 

Eles estiveram no programa Aldeia Global 
da Rádio Sepé Tiaraju, onde conversaram com 
os apresentadores Paulo Renato Ziembowicz 
e Hogue Dornelles. Também foram entrevista-
dos pelo apresentador Luiz Roque Kern, do pro-
grama Rádio Visão, da Rádio Santo Ângelo. 

Dentre os temas em destaque, as adequações 
da Casa de Saúde para redução de custos e efi -
ciência dos serviços. Trataram, ainda, sobre o an-
damento da construção dos 58 leitos e a obra 
de acessibilidade e da nova entrada do HSA.

Outro assunto que esteve em pauta foram as pers-
pectivas de projetos para 2018, dentre eles o que pre-
vê quase R$ 5 milhões para a reforma de inúmeros se-
tores, além da ampliação de serviços com novidades 
como o de otorrino, oncologia e o centro de trauma.

Direção do HSA faz balanço 
do ano na imprensa local 

Banco de Sangue 

A coleta de sangue no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo funciona de segunda 
a sábado, das 7 às 12h30min. Mais informa-
ções pelo telefone (55) 3313 2000 
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Confraternização da Pediatria

AFUHSA

Ac o n t e c e u 
no dia 23 

de dezembro, no 
Galpão Crioulo da 
Brigada Militar, a 
confraternização 
de fi nal de ano 
com a equipe 
da Pediatria. 

Confraternização do 
Serviço de Imagem e Diagnóstico

Pediatria
No dia 11 de dezembro, no auditório do Hospital 

Santo Ângelo, teve a reunião mensal da Pediatria. 
A atividade foi coordenada pela enfermeira 
gestora do setor, Juliana Pires. Na oportunidade 
foram tratados assuntos como o centro de custo, 
a reforma da unidade e o novo hall de entrada 
da pediatria, entre outros temas gerais do setor.

“Quero desejar um 2018 de muitas conquistas 
e superação de desafi os. Que  tenhamos um ano 
melhor e que possamos continuar avançando, com 
mais recursos para o aprimoramento e ampliação de 
serviços no Hospital Santo Ângelo. Feliz Ano Novo!”

Flavio Christensen
(Diretor clínico do HSA)

Mensagem de fi nal de ano

Na sexta-feira, 22, foi realizada a confraternização 
da equipe de profi ssionais do Serviço de 
Imagem e Dianóstico do HSA, na sede da 
Associação Médica Santo Ângelo, no bairro Haller.

Na foto, a gestora do setor, Loiva Bekmann,  os 
médicos  José Hermes Ribas do Nascimento, 
Grégor Shmulerg e Vinicius Schneider, assim como 
técnicos e secretários do Serviço de Imagem.

Na foto, a enfermeira gestora da unidade, 
Juliana Pires, com as técnicas de enfermagem, 
Alessandra Vargas, Geneci Guimarães, Caroline 
Fogliarini, Carla Timm, Elise Furtado, Carmen Timm, 
Eliane Lacorte, Cleia Bello e Rosane Carneiro.

Sala de descanso

A sala de descanso dos colaboradores do Hospital 
Santo Ângelo passa a funcionar no primeiro andar em 
ponto próximo ao Banco de Leite Humano e o refeitório. 

O espaço apresenta mais comodidade e possui sala 
climatizada, com televisão e cadeiras de descanso. 

Os colaboradores poderão utilizar o espaço 
para descanso durante seus intervalos.


